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ÚVOD. 
 

Společnost UJP PRAHA a.s. vznikla jako nástupce Ústavu jaderných paliv, jenž byl odštěpným 
závodem státního podniku DIAMO.  

Náš stávající závod vybudovaný před více jak čtyřiceti roky v původně neobydlené periferii 
Zbraslavi se za posledních přibližně 15 let ocitl v těsném sousedství sídliště sestávajícího ze 
zástavby rodinných a bytových domů, přímo sousedících z jižní a západní strany s pozemky 
UJP Praha. Ze severní a východní strany je UJP Praha obklopen drobnou stavební výrobou, 
sklady a hotelovým zařízením. 

Přes současnou klidnou a vstřícnou symbiózu našeho podniku s okolním obyvatelstvem a 
vedením městské části si uvědomujeme, že jsme v této lokalitě hlavního města na maximu 
našich podnikatelských možností a jejich další rozšiřování zejména v oblasti nakládání s 
jadernými materiály není smysluplné.  

Podnikatelská činnost společnosti vychází z dlouhodobě vytvářeného know-how původní 
organizační jednotky Ústavu jaderných paliv (ÚJP), která byla založena v roce 1966, a 
následného rozšíření podnikatelských aktivit do dalších odborných oblastí.  

Výrobní program společnosti zahrnuje výrobu zdravotnických prostředků pro radioterapii, 
výzkum a výrobu speciálních slitin a pseudoslitin pro jadernou energetiku a obranný průmysl, 
materiálové inženýrství a výrobu obalových souborů pro přepravu radioaktivních látek. Svoji 
činnost vykonáváme mimo jiné i na základě povolení vydaného Státním úřadem pro 
jadernou bezpečnost k zpracovávání ochuzeného, přírodního a nízkoobohaceného uranu, 
výzkumným a vývojovým pracím v oblasti palivového cyklu, výrobu uranových sloučenin pro 
potřeby sklářského průmyslu, přepravních kontejnerů a radioterapeutických ozařovačů 
včetně jejich simulátorů. Tyto naše činnosti jsou Státním úřadem pro jadernou bezpečnost 
pravidelně dozorovány a kontrolovány. Naše výroba nezatěžuje svými výpustěmi životní 
prostředí v areálu podniku ani mimo něj. Do životního prostředí je z této výroby vypouštěn 
pouze čistý vzduch z ventilačních systémů a odpadní voda.  

Monitorování výpustí z našich provozů je prováděno od uvedení závodu do provozu a 
příslušnými státními orgány pravidelně kontrolováno. 

S přihlédnutím k osudu jiných tradičních a historicky starších pražských podniků jsme došli 
k závěru, že další rozvoj podniku je možné realizovat pouze výstavbou nového závodu 
v průmyslových zónách mimo hlavní město. 
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Areál UJP PRAHA a.s. včetně okolní zástavby. 

 

 

 

Pohled od vstupu do areálu. 
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PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. 
 

Naše společnost UJP PRAHA a.s. již delší dobu v souladu se Státní energetickou koncepcí 
České republiky zabývá naplňováním jedné z jejích strategií „vlastní fabrikaci jaderného 
paliva na území ČR“. Tato aktivita je mimo jiné spojena s vyhledáváním vhodné lokality pro 
výstavbu závodu na výrobu jaderného paliva. 

Pro nově koncipovaný závod jsme prováděli výběr vhodné lokality, která by splňovala 
požadavky na umístění jaderného zařízení. V závěrečné fázi vyhledávacího procesu jsme se 
rozhodli pro zahájení jednání s vedením města Bystřice nad Pernštejnem o umístění našeho 
nového závodu do průmyslové zóny.  

Nezanedbatelným hlediskem pro náš záměr vybudovat v Bystřici nad Pernštejnem 
technologicky velmi vyspělý závod na výrobu jaderného paliva a zpracování kovového 
ochuzeného uranu bylo již dlouhodobé soužití tohoto kraje s uranovým průmyslem a s jeho 
akceptací. 

Obě technologie podléhají dozoru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a musí naplňovat 
všechny požadavky zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 
záření (atomový zákon) včetně souvisejících předpisů. 

Závod je členěn do dvou samostatných, stavebně oddělených základních provozů, z nichž 
oba jsou jaderným zařízením v souladu s ustanovením § 2, písm. h) odsek 2. zákona č. 
18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o 
změně a doplnění některých zákonů. 

Všechny činnosti v těchto provozech jsou prováděny při mírném atmosférickém podtlaku, 
takže při mimořádné situaci nemůže dojít k rozptylování radioaktivních látek v důsledku 
náhlého uvolňování energie způsobené přetlakem pracovního média. 

 

 

VÝROBA JADERNÉHO PALIVA. 

Výroba jaderného paliva navazuje na výzkumné aktivity UJP Praha a.s. a její praktické 
nasazení bude důstojným vyvrcholením profesních životů řady představitelů této 
společnosti. Technologie výroby jaderného paliva byla dosud v České republice realizována 
pouze v experimentálních a výzkumných podmínkách. Průmyslová výroba jaderného paliva 
by Českou republiku zařadila mezi několik málo zemí světa, kde je tato vyspělá technologie 
provozována. 

Výsledným produktem provozu výroby jaderného paliva budou palivové články pro jaderné 
reaktory typu VVER. Jaderným palivem bude kysličník uraničitý UO2 s maximálně 5% 
obohacením v přepočtu na U–235. 

Výrobní struktura závodu na výrobu jaderného paliva pro jaderné elektrárny zahrnuje 
následující základní výrobní úseky: 

• výroba palivových tablet, 

• výroba palivových elementů, 
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• výroba palivových souborů (TVSA), 

• výroba kompletačních výrobků ze zirkonové slitiny a z nerezavějící oceli, 

• zpracování kapalného a pevného radioaktivního odpadu, 

• skladové hospodářství. 

Prostory závodu na výrobu jaderného paliva jsou členěny na jednotlivé stavební objekty. 
Vlastní proces výroby jaderného paliva včetně laboratoří a administrativní části je 
koncipován v jedné hale o půdorysné ploše 10568 m2. Hala sestává ze tří stavebních objektů, 
které jsou od sebe vzájemně odděleny. 

Stavebním objektem SO 01 jsou výrobní prostory, ve kterých je nakládáno s radioaktivními 
materiály (UO2) a který je kontrolovaným pásmem. 

Základní vstupní surovinou pro výrobu jaderného paliva je nízkoobohacený oxid uraničitý 
UO2 (do 5% hm. U235), který by byl dodáván od specializovaného výrobce ze zahraniční v 
podobě prášku dovážený do závodu v obalových souborech o obsahu V = 330 dm3. Není tedy 
rozhodně zamýšleno provádět v plánovaném závodě samotné obohacování uranu. 

Schéma výroby palivových tablet je uvedeno na následujícím obrázku: 

 
 
Výroba palivových tablet sestává ze dvou základních kroků: 

1. přípravy prášku na lisování (tzv. granulátu) z UO2, U3O8 získaného při recyklaci zmetků 
tablet a malého množství plastifikátoru 

2. výroby palivové tablety, která sestává z těchto základních operací: 
a. lisování na rotačním lisu 
b. slinování v peci v redukční vodíkové atmosféře 
c. broušení slinuté tablety na bezhroté brusce 

Mísič
granulátu

rotační
lis slinování

Separace 
pevné fáze

Kontrola 
výlisku Broušení

Výstupní
kontrola

tablet

Mletí pevné fáye

Oxidace
vodní parou

GPP

U3O8

UO2

plastifikátor

Zásobník 
slinutých 
tablet

Na přepracování u výrobce práškuDodávka od výrobce prášku

UO2
+

brusivo

Specializovaný výrobce

Hranice výrobní jednotky

Automatická linka na výrobu tablet

Kompletace 
PE a PK
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Hotové palivové tablety jsou umístěny do zásobníku tablet, v kterém jsou následně 
převáženy do prostor, kde probíhá kompletace palivových článků (tyčí) a palivových kazet. 
Všechny tyto procesy, kde se pracuje s jadernými materiály, probíhají v prostorách, v kterých 
je vzduchotechnikou udržován podtlak, aby bylo zamezeno úniku těchto materiálů. 

Stavebním objektem SO 02, jsou neaktivní prostory haly, ve kterých se zhotovují potřebné 
prvky a komponenty pro kompletaci palivových článků. Jedná se o díly z nerezu a 
zirkoniových slitin, které jsou částečně do závodu dováženy od dodavatelů a částečně 
vyráběny v objektu přesné strojní výroby.  

Stavebním objektem SO 03 je administrativní budova výroby jaderného paliva včetně šaten a 
stravovacího komplexu. V tomto objektu jsou situovány vstupy do aktivního a neaktivního 
prostoru haly. 

Dále jsou součástí závodu objekty zajišťující energetickou bezpečnost celého závodu (včetně 
záložních dieselových agregátů), plynové hospodářství (výroba vodíku, kyslíku a dusíku) a 
chlazení technologií. Předpokládá se, že závod bude mít přibližně 200 zaměstnanců. 

 

 

ZPRACOVÁNÍ OCHUZENÉHO KOVOVÉHO URANU. 

Výsledným produktem provozu na zpracování ochuzeného kovového uranu bude 
zhotovování stínících dílů potřebných k odstínění ionizujícího záření. Těchto dílů bude 
využíváno při výrobě radioterapeutických systémů a obalových souborů v mateřském závodě 
v Praze - Zbraslavi. 

V tomto provozu budou umístěny technologie sloužící k přepracování použitých kovových 
uranových komponent formou jejich tavení, odlévání  a následnému třískovému opracování 
získaných odlitků do finální podoby. 

Materiálovým vstupem bude kovový ochuzený a očištěný uran v různé formě, získaný z již 
vyřazených a nepotřebných starých zařízení. 

Vytříděný kovový uran je upravován dělením, nebo lisováním na vhodnou velikost k přípravě 
vsázky do elektrické vakuové tavící pece. Tavení a odlévání kovového ochuzeného uranu a 
jeho slitin je podobné zpracování kteréhokoliv jiného reaktivního kovu nebo slitiny. Protože 
kvalita získaných odlitků silně závisí na parametrech vakuového indukčního tavení a lití, je 
nutné dodržovat všeobecně platné technologické postupy pro přípravu vsázky, tavení a lití 
odlitků z ochuzeného kovového uranu a některých jeho vybraných slitin.  

Získané odlitky z ochuzeného kovového uranu jsou následně strojně obráběny do 
požadované finální podoby. Touto technologií jsou vyráběny převážně stínící prvky 
využitelné pro stínění zdrojů ionizujícího záření. Tyto stínící prvky se používají například v 
přístrojích využívaných při radioterapii onkologických pacientů a v přepravních obalových 
souborech pro různé zdroje ionizujícího záření. Jde o technologii, se kterou má UJP Praha a.s. 
bohaté praktické zkušenosti.  
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VLIV ZÁVODU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 
 

Investice UJP představuje záměr, který je z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí zařazen do kategorie I, bod 3.3 Zařízení na konverzi, obohacování 
nebo výrobu jaderného paliva, sloupec A, a bod 4.3 Zařízení k výrobě neželezných surových 
kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin pomocí metalurgických, chemických nebo 
elektrolytických procesů, sloupec A. Tato investice bude tedy ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 100/2001 Sb. povinně předmětem posuzování dle tohoto zákona (tzv. EIA) a tento 
proces povede přímo Ministerstvo životního prostředí (MŽP). V rámci tohoto procesu bude 
mít každý možnost se k záměru a jeho vlivům na životní prostředí opakovaně vyjádřit. 
Nejprve k oznámení záměru a následně k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. 
Tyto dva dokumenty zpracovává autorizovaná osoba ve spolupráci s oznamovatelem - 
investorem. Poté se bude možné vyjádřit k posudku o vlivech záměru na životní prostředí, 
který zpracuje jiná autorizovaná osoba vybraná MŽP. Počtvrté bude mít kdokoli možnost se 
vyjádřit v rámci veřejného projednání záměru, po němž MŽP vydá stanovisko k posouzení 
vlivů provedení záměru na životní prostředí. Toto stanovisko určí, zda je záměr možné z 
hlediska jeho vlivů na životní prostředí realizovat, a pokud ano, tak za jakých podmínek. V 
současné době probíhá zpracování oznámení záměru. Předložení oznámení lze očekávat 
začátkem roku 2014. 

Z hlediska vlivů záměru na životní prostředí lze tyto vlivy rozdělit na dvě základní skupiny: 

1. Vlivy na přírodu a krajinu. 

2. Vlivy na životní prostředí člověka a veřejné zdraví. 

V následujících odstavcích bude uvedena stručná analýza těchto vlivů a případně popsány 
nástroje, prostřednictvím kterých budou vlivy v oznámení kvantifikovány a vyhodnoceny. 

 

 

VLIVY NA PŘÍRODU A KRAJINU. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny není záměr výrazně problematický. Nachází se na orné 
půdě, což představuje konflikt s ochranou zemědělského půdního fondu. Vzhledem k tomu, 
že však je toto území vymezeno územním plánem města Bystřice nad Pernštejnem pro 
průmyslovou zónu, je tento konflikt řešitelný. 

Plocha nezasahuje do žádného z prvků územního systému ekologické stability (ÚSES). 
Nejblíže umístěným prvkem je cca 1 km vzdálené lokální biocentrum Na bahnech a lokální 
biokoridory 52 a 18. Poloha a rozsah záměru nemohou nijak ohrozit ekologicko-stabilizační 
funkce těchto ani jiných prvků ÚSES. 

Záměr je situován několik set metrů od rybníka, který je ze zákona č. 114/1992 Sb. 
významným krajinným prvkem (VKP). Lze však předpokládat, že nedojde ke zhoršení funkce 
tohoto VKP. Z tohoto pohledu však bude věnována bližší pozornost způsobu svádění 
srážkových vod z areálu závodu. 
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Záměr není problematický z hlediska zvláště chráněných území (ZCHÚ). Nejblíže se 
z velkoplošných ZCHÚ nachází chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy ve vzdálenosti cca 4,5 
km, z maloplošných ZCHÚ pak přírodní rezervace Ochoza vzdálená cca 6 km od lokality. Na 
tato ani jiná ZCHÚ nebude mít realizace záměru žádný vliv. 

Ve vymezeném prostoru se nevyskytují žádné lokality soustavy Natura 2000. Nejblíže se 
nachází evropsky významná lokalita U Hamrů (kód CZ0610005) ve vzdálenosti cca 6,8 km. 
Nejbližší ptačí oblastí je cca 54 km vzdálená ptačí oblast Litovelské Pomoraví (kód 
CZ0711018). Na základě charakteru a lokalizace záměru lze předpokládat, že Krajský úřad 
Kraje Vysočina vyloučí negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000. 

V souladu s výše napsaným lze konstatovat, že i vlivy záměru na ekosystémy a zvláště 
chráněné druhy rostlin a živočichů, nebudou problematické. V území probíhal v roce 2013 
botanický i zoologický průzkum. V území byly nalezeny pouze běžně se vyskytující zvláště 
chráněné druhy, které by navíc záměrem neměly být významně ohroženy. 

 

VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ČLOVĚKA A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ. 

Tyto vlivy lze v současné chvíli komentovat pouze rámcově a předběžně. Aktuálně probíhá 
zpracování rozptylové a hlukové studie s příslušnými modelovým výpočty. Na výsledky 
těchto modelů bude navazovat hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví, které bude 
zpracováno odborně způsobilou osobou v souladu s platnými metodikami. Až po uzavření 
těchto prací bude možné učinit jednoznačné závěry. 

V současnosti lze tyto vlivy pouze odhadovat na základě informací o dotčeném území, 
technologických postupech, navržených zařízeních a na základě vyčíslených materiálových 
bilancí. 

Z hlediska životního prostředí člověka a veřejného zdraví lze uvažovat tři hlavní vlivy: 

a) ionizující záření spojené s provozem areálu 

b) znečištění ovzduší způsobené výstavbou a provozem areálu 

c) hluk způsobený výstavbou a provozem areálu 

V případě ionizujícího záření a znečištění ovzduší jsou rizika pro veřejnost výrazně snížena 
tím, že používané materiály mají velkou měrnou hmotnost/hustotu a že jde o velmi drahé 
materiály, které jsou v rámci výrobních procesů v maximální možné míře zachytávány a 
recyklovány. Výrobní procesy zahrnující nízkoobohacený oxid uraničitý jsou od okolního 
prostředí izolovány pomocí vzduchotechniky prostřednictvím dvou stupňů filtrů. Účinnost 
prvního filtru je 90 % a účinnost druhého filtru je 99,95 %, přičemž samotné výrobní procesy 
jsou nastaveny tak, aby k unikům tohoto velmi drahého materiálu nedocházelo. Celkem by 
mělo filtry projít 42 g nízkoobohaceného uranu za rok, tedy cca 0,1 g denně. Podobná je 
situace i u jiných těžkých kovů, pouze u molybdenu by mělo dojít k emisi výrazně vyšší - cca 3 
g denně. Přesné údaje o rozptylu těchto prvků v prostředí okolo závodu a jejich vlivu na 
veřejné zdraví budou výsledkem výše uvedených studií a nelze je nyní předjímat. Obecně 
však lze očekávat, že výsledné hodnoty rozptylových studií budou poměrně nízké.  

Vzhledem k tomu, že nejbližší obytná výstavba a tedy i chráněný venkovní prostor je od 
záměru vzdálen cca 500 m a mezi ním a záměrem je řada dalších objektů, nelze očekávat, že 
by mohlo docházet k překračování zákonných limitů zatížení hlukem či obtěžování hlukem v 
průběhu výstavby závodu. Vzhledem k očekávaným intenzitám dopravy během výstavby (1-2 
těžká nákladní vozidla/hod) nelze očekávat významnější negativní vlivy ani v souvislosti s 
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hlukem ze stavební dopravy. Během provozu záměru by měly být vlivy vyvolané dopravy 
vzhledem k poměrně nízké potřebě materiálů též relativně nízké (cca 6 těžkých nákladních 
vozidel a 13 středních nákladních vozidel za měsíc, cca 2 lehká nákladní vozidla a 200 
osobních vozidel za den). V souvislosti s dopravou proto nejsou očekávány významnější 
negativní vlivy ani v oblasti znečištění ovzduší. Uvažován bude též hluk vznikající provozem 
vzduchotechniky a chladících zařízení v rámci areálu, ale ani zde nelze vzhledem ke 
vzdálenosti závodu od nejbližší obytné zástavby očekávat překračování limitů či obtěžování 
hlukem. 

 

 

POPIS UMÍSTĚNÍ ZÁVODU. 
 

Jedná se o průmyslový, skladový, laboratorní a administrativní areál, se zaměřením na 
vyspělé výrobní a zpracovatelské technologie, které lze zařadit do tzv. lehké výroby. V prvé 
řadě byl při koncipování kladen důraz na logiku toků jednotlivých technologických výrobních 
celků a smysluplné provozní toky a požadavky zaměstnanců – obsluhujícího personálu. Od 
vyřešení všech vazeb a souvislostí a zejména jejich racionální uspořádání a převedení do 
vyhovujících prostorových a konstrukčních vazeb, vztahů, se odvíjí celkové kompoziční 
uspořádání areálu.   

Zjednodušeně můžeme říci, že z jedné strany je do areálu situován personální vstup a 
z druhé je situován technický vstup a výstup – technologií, materiálu, pomocných provozů. 
Přes centrální vrátnici se zaměstnanci dostanou na polouzavřené náměstí, odkud jsou vstupy 
do jednotlivých částí areálu – do mechanické dílny, do haly zpracování uranu a uprostřed tzv. 
hlavním vstupem se dostaneme do jídelny, k šatnám, do hlavního administrativního bloku a 
do laboratoří. Přes šatny se dostaneme do jednotlivých výrobních celků.  

Ze „zadní“ strany jsou technologické vstupy do jednotlivých výrobních částí areálu – 
zpracování uranu, mechanické dílny, pomocných provozů a technologie. 

Areál je umístěn ve střední části rozlehlého pozemku určeného jako „průmyslová zóna“. Dle 
požadavku města jsme v severní části nechali místo pro místní podnikatele a areál posunuli 
až na hranu, blíže nejnižší části území směrem dolů k trati.  Níže areál umísťovat nemá smysl 
– jednak z důvodů velkých terénních úprav, které by necitlivým způsobem změnily modelaci 
terénu, ale i z důvodu vysoké hladiny spodních vod a nepropustného podloží – obávali 
bychom se, aby v případě poškození propusti pod tratí (dešťová voda bude z území 
odváděna) voda na tomto místě nepoškodila areál.  

Hlavní vstupní část pro zaměstnance je umístěn v horní části směrem k městu. Z druhé 
strany areálu – zespodu jsou jednotlivé technologické vstupy do objektu. Z areálu UJP budou 
dva výjezdy na veřejné komunikace. I z tohoto důvodu je celým územím vedena páteřní 
komunikace. Celý areál bude obklopen zelení. 
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Situování areálu dokumentuje následující obrázek.  

 

 

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o areál se špičkovou technologií, této vyjímečnosti bude odpovídat i architektonické 
řešení - jedná se vlastně o dovedení základního prostorového uspořádání do všech 
souvislostí. Výrazné bude materiálové řešení – to rozděluje celý areál do několika částí. 
Vstup, šatny, administrativa a laboratoře jsou obloženy přírodním materiálem - těžkým 
keramickým obkladem. Z přírodních materiálů by tu měly být i další prvky jako koberec 
nástupní plochy. Přírodní materiály jsou tu použity i z důvodu vyvážení, uzemnění vyspělých 
sofistikovaných technologií. Vlastní výrobní, skladové a pomocné provozy mají obvodový 
plášť z panelů Kingspan světlé, případně bílé barvy. Tato hlavní provozní část objektu bude 
položena na nízký, těžký kamenný sokl. Vedle vstupní části bude keramikou obloženo i 
několik vysokých zdí v zadní části areálu – jakoby z této strany byl keramikou celý areál 
ukončen a držen v „přijatelných“ mezích.  

Pro architektonické řešení měla velký vliv systematická koordinace technologických toků – 
zejména otočení haly zpracování uranu o devadesát stupňů ve vztahu k hlavnímu objektu se 
zpracováním keramiky. Podařilo se tak vytvořit polouzavřený technický dvůr s mnoha 
pomocnými budovami a technologickými celky. Tento dvůr se stal protiváhou nástupního 
dvora zaměstnanců s funkcí čistě komunikační. 
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Celkový pohled na areál. Vepředu vrátnice a hlavní nástupní - komunikační prostor. Ten je 
obklopen budovami šaten, administrativy, laboratořemi.  Celá vstupní část je vytvořena 
pomocí přívětivých přírodních materiálů – kramika, kámen. Za těmito nižšími objekty se 
zdvihají světlé haly výroby na nízkém robustním kamenném soklu. 
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Celkový pohled na areál zezadu. Technický dvůr s pomocnými provozy je protiváhou 
nástupního prostoru. Jsou tu sklady, jednotky chlazení, diesely. Uvolněné tvarování hal 
výrobních hal vychází z technických a technologických požadavků výroby. Tyto objekty jsou 
ohraničeny zdmi ze stejného materiálu jako objekty u vstupu – přírodním keramickým 
obkladem. 
 
 
 

 
 
 
 
Při pohledu od vstupu se otevírá přívětivý administrativní dvůr doplněný zelení. Areálu by 
měl pomoci vytvořit silnou a přitom velmi přívětivou identitu. 
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Při pohledu na zadní část areálu vynikne různorodá výška zvýrazněná keramickou stěnou. 
V kombinaci s dalšími architektonickými prvky jako je rampa s markýzou, další drobné 
objekty vznikne „průčelí“, které by přirozeným způsobem mělo zapadnout do okolní 
rozvolněné zástavby i terénní konfigurace 
 
 

 
 
 
 
Pohled od zásobovacích ramp. Na rohu je jasně patrný střih – přechod od obkladových 
panelů Kingspan na keramickou stěnu. Oba dva materiály v této zadní části areálu jsou 
spojené kamenným soklem.  
 

 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Otakar Bárta, CSc. 
místopředseda představenstva UJP PRAHA a.s. 
jednatel UJP INVEST, s.r.o. 

 


